
2U dubbelsidig horisontell/vertikal kabelhanteringspanel med D-krokar och kanal med 
fingrar

Produkt ID: CMPNL2UC

CMPNL2UC 2U kabelhanteringspanelen monteras på en 19" standardhylla med 2 eller 4 stolpar för att 
organisera både horisontellt och vertikalt kablage med en kombination av D-krokar och kanal med 
fingrar. Denna TAA-kompatibla produkt uppfyller kraven från US Federal Trade Agreements Act (TAA) 
vilket tillåter statliga GSA Schedule-inköp.

Kabelorganiseraren är tillverkad i stål av högsta kvalitet och designad som en dubbelsidig lösning med 
kabelhantering på både fram- och baksida. Framsidan har 4 vertikala och 4 horisontella D-krokar och 
baksidan har ytterligare 2 samt en kabelkanal med fingrar som hjälper dig dra kablarna som du vill ha 
dem och samtidigt minska belastningen på kablarna.

Som en extra bonus ger panelen dessutom ordentligt luftflöde genom hyllan genom att stänga till 
öppna ytor mellan utrustning. För enkel installation medföljer 2 set med hyllskruvar (10/32 och 
12/24).

Obs.: Krokarna på detta kabelhanteringssystem kan förlängas till över 48 centimeter. Därför är 
kanske inte vissa hyllor med närliggande eller infällbara hyllmonteringshål kompatibla med denna 
produkt.

Täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

   



Användning

• Används till serverhyllor och -skåp, strukturerade kabelrum och nätverkskablage för att hålla 
kablarna i ordning

Funktioner

• D-krokar på framsidan (x4) och baksidan (x2) av panelen

• Kanal med fingrar på baksidan för kabeldragning

• TAA-kompatibel för GSA Schedule-inköp

• 2U hylldesign

• Tålig stålkonstruktion

• Monteras på 19" standardserverhyllor med 2 eller 4 stolpar

• Hyllskruvar ingår

Hårdvara

Garantipolicy 2 Years

U-höjd 2U

Industristandarder EIA RS310-D

Inpassning Horizontal

Monteringsalternativ Frontmontering (endast fram)

Utseende

Färg Svart

Kabinettyp Stål

Produktlängd 0.0 in [0.0 cm]

Produktbredd 0.0 in [0.0 mm]

Produkthöjd 0.0 in [0.0 mm]

Produktvikt 3.3 lb [1.5 kg]



Förpackning

Förpackningsantal 1

Package Length 22.2 in [56.3 cm]

Package Width 5.0 in [12.6 cm]

Package Height 4.3 in [10.8 cm]

Fraktvikt (förpackning) 4.3 lb [1.9 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet 1 - 2U kombinerad kabelhanterare

24 - Kabelklämmor

4 - 5/8" #10-32 UNF-skruvar

4 - #10-32 UNF-korgmuttrar

4 - 5/8" #12-24 UNF-skruvar

4 - #12-24 UNC-korgmuttrar

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.


